
 
 

Adress Telefon E-post 
Region Västerbotten 
Läkemedelscentrum 
901 85 Umeå 

Växel: 090-785 00 00 
 

lakemedelscentrum@regionvasterbotten.se 

 
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa 

andras tillgång till din data, mer information om hur Region Västerbotten hanterar dina personuppgifter hittar du på 
https://www.regionvasterbotten.se/informationsmaterial-och-riktlinjer/gdpr  

 

 

ANSÖKAN OM ARBETSPLATSKOD för behörig läkemedelsförskrivare 

Arbetsplatskod beviljas endast till förskrivare som är folkbokförda i Västerbotten. Det är respektive 

region som avgör om ett arbetsplatsförhållande föreligger. Region Västerbotten tilldelar 

arbetsplatskod endast om: 

• Förskrivaren har svensk läkarlegitimation och rätt att förskriva läkemedel. 

• Förskrivaren är folkbokförd eller har arbetsplatsen förlagd i Västerbotten. 

• Förskrivaren har undertecknat ”Försäkran” i ansökan. 

Förskrivarkod och arbetsplatskod är obligatoriska på alla recept på läkemedel för att de ska få 

expedieras på apotek. Dessa koder ska skrivas ut på recept och anges i en för apoteket maskinläsbar 

form (streckkod). 

Individuell arbetsplatskod, beviljas efter ansökan av Region Västerbotten.  

Förskrivarkod (personlig) utfärdas av Socialstyrelsen.  

• Pensionerade- och icke kliniskt verksamma läkare behöver bifoga intyg om förskrivningsrätt 

från Socialstyrelsen med ansökan.  

• Förskrivare som bedriver vårdverksamhet i Västerbotten behöver bifoga intyg om 

förskrivningsrätt från Socialstyrelsen samt registerutdrag från Inspektionen för vård och 

omsorg (IVO) med ansökan.  

Intyg om förskrivningsrätt beställs från Socialstyrelsen. 
https://legitimation.socialstyrelsen.se/ansok-om-intyg/intyg-om-forskrivningsratt/  

Registerutdrag från IVO beställs hos IVO av verksamheten. 

Arbetsplatskoden upphör att gälla om verksamheten eller folkbokföringsadressen flyttas utanför 

Västerbotten.  

Arbetsplatskoden har en giltighetstid på 5 år och kan förlängas vid behov. 

Uppfylls kriterierna skickas kopia på den undertecknade överenskommelsen tillbaka till förskrivarens 

folkbokföringsadress tillsammans med uppgift om individuell arbetsplatskod.  

Om regionen väljer att inte utfärda individuell arbetsplatskod, kan förskrivaren ansöka om prövning 

hos Socialstyrelsen. 

 

 

Läkemedelscentrum, Region Västerbotten 

 

 

https://legitimation.socialstyrelsen.se/ansok-om-intyg/intyg-om-forskrivningsratt/


 
 

Adress Telefon E-post 
Region Västerbotten 
Läkemedelscentrum 
901 85 Umeå 

Växel: 090-785 00 00 
 

lakemedelscentrum@regionvasterbotten.se 

 
Den nya dataskyddsförordningen (GDPR) innebär bland annat ett större skydd för dina personuppgifter och rätten att radera eller begränsa 

andras tillgång till din data, mer information om hur Region Västerbotten hanterar dina personuppgifter hittar du på 
https://www.regionvasterbotten.se/informationsmaterial-och-riktlinjer/gdpr  

Ansökan om arbetsplatskod 

Obligatoriska uppgifter 
Kryssa i vilken egenskap förskrivning ska ske 
 

□ Pensionär1 □ Icke Kliniskt2  □ Verksamhet3 

Tilldelad arbetsplatskod (ifylles av regionen) 
 
 

Namn/Företagsnamn 
 
 

Personnummer/Organisationsnummer 

Förskrivarkod (Intyg om förskrivningsrätt ska bifogas) 
 
 

Specialitet 

Folkbokföringsadress/Mottagningsadress Postnummer och ort 
 
 

Telefon Mobil 
 
 

E-postadress 

Försäkran 
Undertecknad åtar sig att vid förskrivning av läkemedel följa terapirekommendationer samt andra 
riktlinjer från Läkemedelskommittén. För mer information se www.regionvasterbotten.se. 

Om arbetsplatsen ändras eller upphör är arbetsplatskoden ogiltig. För ny arbetsplats måste 
ansökan om ny kod ske. Förskrivaren är skyldig att meddela regionen om arbetsplatsen ändras 
eller upphör.  

Förskrivaren har yrkesmässig verksamhet belägen inom länet. 

Pensionerad förskrivare utan fysisk arbetsplats ska vara folkbokförd inom länet och åtar sig att 
använda arbetsplatskoden endast för förskrivning av läkemedel till sig själv och till närstående. 

Underskrift  
Datum Namnteckning 

 
 

Namnförtydligande 
 
 

 

 

 
1 Pensionerade läkare behöver endast bifoga intyg om förskrivningsrätt med ansökan. 
2  Icke kliniskt verksamma läkare behöver endast bifoga intyg om förskrivningsrätt med ansökan. 
3 De som bedriver vårdverksamhet ska bifoga intyg om förskrivningsrätt samt registerutdrag från IVO med ansökan. 

 

Skicka ifylld blankett tillsammans med intyg om förskrivningsrätt till: 
 
Region Västerbotten 
Läkemedelscentrum, NUS 
901 85 UMEÅ 


